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Ekonomikas ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par darbības 
programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa „Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts un dzīvojamās ēkās” 
1. atlases kārtu 
„Energoefektivitātes pasākumi 
dzīvojamās ēkās”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi 12.06.2014. Valsts 
sekretāru sanāksmē pieteikto Ekonomikas ministrijas Ministru kabineta 
noteikumu „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 1. atlases kārtu 
„Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamās ēkās”” projektu (turpmāk tekstā – 
MK noteikumi) un sniedz šādus iebildumus.  

 
MK noteikumu tekstā bieži atkārtojas termins „finansējuma saņēmējs”, 

kurš noteikumu tekstā nav izskaidrots un nepārprotami definēts, līdz ar to 
radot neizpratni, kas ir finansējuma saņēmējs un uz ko tieši attiecas MK 
noteikumos „finansējuma saņēmējam” noteiktās normas. 
Priekšlikums: 
MK noteikumu tekstā sniegt termina „finansējuma saņēmējs” nepārprotamu 
skaidrojumu. 

MK noteikumu projekta 12. punkts nosaka, ka projekta vienīgais 
iesniedzējs ierobežotā konkursā ir valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības 
finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā – Altum). Uzskatām, ka ir 
nelietderīgi šādā situācijā noteikt īpašus konkursa nosacījumus, tai skaitā 
projekta iesnieguma veidlapas formu un citus nosacījumus, lai Altum varētu 
pieteikties finansējuma saņemšanai. 
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Priekšlikums: 
MK noteikumos svītrot punktus, kas nosaka prasības Altum dalībai projektu 
atlasē, jo nekāda atlase no viena pretendenta pēc būtības nav iespējama. Tā 
vietā noteikt nosacījumus (kvalitātes kritērijus, pienākumus, atbildību u.tml.), 
kuri jāizpilda Altum, lai varētu veikt finansējuma saņēmēja funkcijas. 

 
MK noteikumu VI daļā „Nosacījumi aizdevuma izsniegšanai” un 

VII daļā „Aizdevumu pamatsummas samazināšana” vairākos punktos, t.sk. 
49.1., 49.2., 50.7., 50.8. un 60. ir minēti renovācijas darbu īstenotājiem un 
aizņēmuma ņēmējiem ļoti būtiski nosacījumi, kas šobrīd nav skaidri definēti, 
bet to noteikšana ir atstāta „finansējuma saņēmēja” kompetencē. Šādā MK 
noteikumu redakcijā nav iespējams izvērtēt, vai un cik pašvaldībās esošās 
dzīvojamās ēkas spēs kvalificēties, lai izpildītu Altum prasības aizdevuma 
saņemšanai. Turklāt tas rada nevienlīdzīgu situāciju potenciālajiem 
aizdevuma saņēmējiem, jo nav nodrošināts vienlīdzīgas attieksmes un 
caurspīdīguma princips attiecībā uz aizdevuma saņemšanu. Altum kā 
aizdevuma izsniedzējam ir dota iespēja katram aizņēmējam noteikt 
individuālus nosacījumus attiecībā uz tik būtiskiem jautājumiem kā: 

a.  pamatsummas apmēra samazināšanu; 
b. aizdevuma piešķiršana, izmaksāšana un atmaksāšana; 
c. aizdevuma saņēmēju pilnvarotās personas; 
d. aizdevuma atmaksas mehānisms un naudas plūsmas 

nodrošināšana; 
e. aizdevuma pieteikuma forma un prasības; 
f. aizdevuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti. 

Priekšlikums: 
MK noteikumu punktos nr. 49.1., 49.2., 50.7., 50.8. un 60. minētos 
nosacījumus skaidri un nepārprotami definēt šo noteikumu tekstā un 
pielikumos, tai skaitā: 

a. skaidri noteikt, ar kādiem nosacījumiem tiek samazināts 
pamatsummas apmērs un par cik; 

b. skaidri noteikt, ar kādiem nosacījumiem notiek aizdevuma 
piešķiršana, izmaksāšana un atmaksāšana; 

c. skaidri noteikt, kādas ir prasības aizdevuma saņēmēju 
pilnvarotajām personām; 

d. skaidri noteikt, kāds ir aizdevuma atmaksas mehānisms un 
prasības naudas plūsmas nodrošināšanai; 

e. skaidri noteikt aizdevuma pieteikumam pievienojamos 
dokumentus; 

f. MK noteikumu pielikumā pievienot aizdevuma pieteikuma 
veidlapu ar pieteikuma noformēšanas prasībām; 

g. MK noteikumu pielikumā pievienot aizdevuma līguma projektu. 
 

MK noteikumu projekta 50.6. punkts nosaka, ka aizdevuma saņēmējam 
projekta ietvaros ir jānodrošina ventilācijas sistēmas izveide, renovācija vai 
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rekonstrukcija, kas ir darbietilpīga un finansiāli apjomīga aktivitāte. Savukārt 
MK noteikumu 56.2. punkts nosaka, ka netiek atbalstītas aizdevuma 
pieteikumā iekļautās izmaksas, kas saistītas ar ēkas apkalpojošo 
inženierkomunikāciju sistēmu izveidi, renovāciju vai rekonstrukciju, izņemot 
siltumapgādes un karstā ūdens sadales sistēmas renovāciju vai rekonstrukciju. 
Tā kā ventilācijas sistēma nav pieskaitāma pie siltumapgādes un karstā ūdens 
sadales sistēmām, jāsecina, ka projektā obligāti veicamā aktivitāte attiecībā uz 
ventilācijas sistēmu izbūvi netiek finansiāli atbalstīta un projekta īstenotājam 
šīs aktivitātes īstenošanai būs jāmeklē citi finansējuma avoti. Uzskatām, ka 
šāda situācija rada ārkārtīgi augstu risku, ka pašvaldībās dzīvojamo māju 
īpašnieki nespēs izpildīt šīs prasības un nevarēs piedalīties energoefektivitātes 
veicināšanas pasākumu programmā. 
Priekšlikums: 
MK noteikumu projekta 56.2. punktā pie izņēmumiem paredzēt arī 
ventilācijas sistēmu izbūvi, renovāciju vai rekonstrukciju. 
 

LPS nesaskaņo virzīto darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 1. atlases kārtu 
„Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamās ēkās” projektu. 

 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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